Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2013-08-20
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck, Kristina Andersson, Gerd
Höök, Gösta Tegner, Claes Victorin.
Frånvarande: Evelina Ekström, Ines Wagner
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom och godkände dem.
Övriga frågor: Byalaget godkänner Sigrids fråga om att få ta ner träd från Järlegårdsskogen.
Summering sommaren 2013:


Caféet: Kristina och Gösta med hjälp av Evelina och Malin Gustavsson har drivit caféet. Det har
gått ganska bra, men vi når nog inte upp till förra årets omsättning.



Marknad: Det var en lyckad marknad och de flesta var nöjda. Den slog nästan rekord. Ett tips till
nästa år är att köpa in mera korv. Potatissalladen som packats i portionsförpackningar var lyckad.
Maten på grillbordet och korven gick åt.



Hantverk: 17 st hantverkare har drivit till hantverksmagasinet. Omsättningen var bra men inte lika
bra som ifjol.

Jubileumsfesten var mycket lyckad och det var ca 55 st på tipspromenad, tårta och trollkarlen Niklas.
Det var ca 35 st på kräftkalaset och på pubkvällen med Partypropellrarna. Deltagandet kunde vara lite
högre, men allt fungerade mycket bra och vi som var där hade det mycket trevligt. Priser var sponsrade
av Micke från Närkefrakt.
Planering hösten: Kasperteater med dockverkstad ordnar Sven och Sigrid 27/10 kl 15.00. Thomas
Nordahl, Claes och Sven undersöker. Visafton med Björn Hedén och Marketta Fransilla, Claes kollar
för datumen 5/10 och 12/10.
Irländsk pubafton med Sonas Micke och Sven 9/11 (16/11 i andra hand).
Röjardagar i Station 28/9 och Järlegården 12/10 från kl. 10.00.
Gångbron: Regionförbundet har varit här och tittat, men kan inte finansiera den. Närkes Allehanda var
här och det resulterade i en artikel i tidningen. Lilla Mon har upplöst sin bygdegårdsförening och de har
beslutat att skänka sina kvarvarande tillgångar till Järle Byalag för att restaurera gångbron.
En kortsiktig lagning med plank och staket är nödvändig och den 1 sept. kl 10.00 sker en visuell kontroll
vid bron för att planera framtida åtgärder.
Byablad: Sista dag till att lämna in skrivelser till Gösta är 13/9. Innehållet diskuterades. Delas ut under
v 39.
Lekplatsen: Sven har skickat in en ansökan till kommunen om bidrag för att rusta upp vår lekpark och
vi har beviljats Styrelsen beslutade att en lekstuga ska inköpas. Max 7500. Ansvarig Sigrid.
Ervalladagen: Anki Rauseus och Lasse C kommer närvara och visa upp omställningsby Järle och de
40 åren vi verkat.
Omställningsby Järle: Odlargruppen i full gång med mycket gott resultat i odlingarna. Ett möte om mat
och odling drog 17 personer. Leverans av grönsaker till byn från Rörbraket varannan vecka startar 5/9.
Besök har gjorts på Kanan och hos Ankie och Marit Gjertsén. Vi har sökt bidrag på 15.000:- för fortsatta
aktiviteter.
Busskuren: Finns inte kvar längre hos kommunen! Uppskjutes således tills vidare.
Rapporter: Gösta meddelade att vi har 236 medlemmar sämre än i fjol. Sven ska få lista av Gösta och
påminna de som borde vara med. Ny båtansvarig är Nils-Åke Österberg.
Nästa möte: 7 oktober kl 19.00 på Stationen.
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid och Sven

